
Major Karl Hjelvik skriver om Nordahl Grieg på Jan Mayen (Polarboken 1958): 

Et par av mine venner i Norsk Polarklubb har fått den noe forbausende idé at jeg er den som 
bør fortelle om kaptein Nordahl Griegs opphold på Jan Mayen under krigen.  
Riktig nok var jeg blant mange andre en av de heldige som fikk tilbringe uforglemmelige 
dager og måneder sammen med dikteren og soldaten Nordahl Grieg i krigsårene, men å skrive 
om ham føler jeg nesten som en ukameratslig handling.  
Hvis Nordahl Grieg ikke var blitt luftmål for det tyske antiluftskyts over Berlin ville han selv 
ha skrevet om Det Norske Kompani på Island og Garnisonen Jan Mayen. Han fortalte meg at 
han ville skrive denne del av vår krigshistorie når krigen var slutt.  
Nordahl Grieg var en svær kar med forventningsfullt gutteansikt som alltid smilte deg i møte. 
Våren 1942 sluttet han seg til Det Norske Kompani på Island som da var stasjonert på 
Akureyri. Tidligere hadde han bl.a. besøkt den norske Flyskvadron på Island. Der hadde han 
"orget" sen en skinn flyverjakke som ha brukte utenpå battledressen, dertil skinnstøvler. 
Denne habitten kledd ham og han likte den. I et slikt antrekk var han velsignet fri for å tenke 
på buksepress, "webbing" av belte, anklets, skopuss og lignende militære krav.  
Over skulderen hadde han sin veske for gassmaske. Hvor gassmasken var blitt av spurte jeg 
han aldri om, men jeg har dyp-, og jeg tror også berettiget mistanke om at den var blitt 
liggende igjen ett eller annet fjernt sted, helst i Dumfries (Scotland) hvor han året før avsluttet 
et troppsjef-kurs. Efterhvert ble det klart at gassmaskevesken var proppet med beskrevne 
papirark og blyantstumper: Et ambulerende dikterverksted.  
Nei, antrekket var ikke Nordahl Griegs sterke side, og praktisk var han såvisst ikke. Hærens 
offiserer skulle ha slips til battledressen, men denslags var en sjeldenhet hos Nordahl Grieg. 
Han var heller ikke fri for knuter på skolissene og det hendte at knapper manglet. Dette 
irriterte ham, men han sto her overfor praktiske problemer som han hadde vanskelig for å rå 
med.  
Omtrent slik var han kledt da vi en junidag 1942 sto ut fra Eyafjord på Island med et 
marinefartøy. Målet var Jan Mayen. Utenfor Grimsøy slapp vi noen dypvannsbomber og tok 
ombord et par hundre kilo svimeslått torsk. Og så ble kursen satt mot nord.  
 
Jeg hadde sammen med mange av mine avløsningsmannskaper fra N. I. (Norske Kompani 
Island) allerede tilbragt et halvt år på Jan Mayen og var vel fortrolig med garnisonslivet der. 
Men det var første gang Nordahl Grieg skulle besøke "Island X", dette var dekknavnet som 
ble brukt i London for den vesle polarøyen. Men hans tanker hadde ofte gått til denne frie 
norske kronkolonien, hvor klimaet helst passet for alke, havhest og rev.  
Dette var det eneste uokkuperte stykke Norge nord for Ekvator; i Antarktis var jo også 
Bouvet-øya og Peter 1.’s øy norsk. Nordahl Grieg hadde foreslått for de høye herrer i London 
at både regjeringen og Norsk Rikskringkasting skulle utfolde sin virksomhet fra denne 
Nordishavets bastion, men hans forslag møtte nok ikke den rette forståelse.  
Været på turen nordover var noe grapsete, det ble sjøskvett og tåke, til vi traff spredt drivis. 
Etter knapt to døgn dukket Beerenberg opp av tåkemassene foran oss. Som en stor kvitrimet 
såte steg denne gigantiske toppen til værs, det var som den gynget i takt med skuten og 
ishavet. Landskapet nedenunder ble etterhvert synlig som noe nakent og grått. Et ødslig land. 
Den som hadde fulgt med det som foregikk oppe i bestikken ville vite at ialt syv 
ubåtmeldinger var registrert av radiotelegrafisten. Det var nettopp noe for oss for 
synkeminene lå klare langs begge rekker på akterskipet. Men etter som disse snikmorderne 
ikke likte hverken "Namsos" eller kaptein Harald Meyer holdt de seg godt unna.  
Året før, noe tidligere på våren, jeg tror det var natten til 17. mai, var jeg med samme skip på 
min første tur fra Island til Jan Mayen. Da lå isen bare 40 kvartmil nord av Island og tåka var 



tjukk som graut. Kort tid etter ble det meldt over radioen at "Bismark" og "Prins Eugen" 
hadde sneket seg forbi Island med kurs vestover. Det var samtidig som vi hadde passert det 
samme isfrie farvann med kurs nordøst.  
Hvem av oss som hadde krysset fiendens kjølvann skal jeg ikke si, men det var bare et par 
timer mellom den lille norske skuten og det tyske kjempeskip. Da kaptein Meyer fikk denne 
nyheten slapp han sitt uforlignelige humør løs i følgende kraftsats: "Der mistet vi en jævla fin 
sjanse igjen". Etter at slagskipet "Hood" et døgn senere gikk ned med 1300 manns besetning i 
nærheten av Grønland, for en av "Bismark"s granater, skal jeg ikke klage på tåka. Det gjorde 
vi da også sjelden på Jan Mayen. Tvert imot hørte jeg i de årene jeg var på øya flere høylydte 
bønner til Vårherre om mest mulig tåke.  
Slike episoder fra krigen, og ikke minst de som hadde et humoristisk innslag interesserte 
Nordahl Grieg sterkt, og mangt et notat forsvant ned i gassmaskeveska hans.  
Som vi nærmer oss øya igjennom slark-isen må jeg ennå ta med en liten historie som Nordahl 
Grieg fikk servert av min gode venn Søren Richter som var med på den første landgangen på 
Jan Mayen i mars 1941:  
– Det var den gang "Honningsvåg" og "Vesle Kari" som representerte den norske marine. De 
var nådd fram til landkollen på vestsiden av øya og begynte å losse. Da kom et tysk bombefly 
durende. Så var det der og hvert øyeblikk kunne bombene falle. På dekket av "Kari" var det 
enda et par kasser whisky som ikke var losset. Styrmannen kastet et trist blikk på dem, så sang 
han ut på ekte Bergensk: "Han ska’ no fa’n ikkje få disse!" Dermed lempet han kassene 
overbord. Mang en gang siden hadde vi det lønnlige håp å finne de dyrebare kasser blandt 
rekveden i Nordlagunen, men nei. –  
 
Vi hadde ikke store viderverdigheter med å komme på land denne gangen. Isen lå skjermende 
utenfor øya og folk og forsyninger kom velberget på land ved "Revesmuget" der den nye 
meteorologiske stasjonen nå er bygget.  
Både Nordahl Grieg, posten og seks måneders forsyninger ble hjertelig mottatt og snart var 
nye- og gamlekara (÷ de som dro med samme båt etter overvintringen) installert hver i sin 
"kåk", noen på "Revesmuget", noen på "Gamlestasjonen" (østsiden), andre på "Tåkeheimen" 
og "Eggøya". "Brinken", "Tyvjohytta" og "Metstasjonen" fikk også friskt blod, mens Nordahl 
Grieg og jeg installerte oss i "Hovedstasjonen", hvor staben hadde tilhold.  
Sine kapteinsstjerner bar Nordahl Grieg med sinnsro. – Jeg tok meg av det mest nødvendige, 
inndeling av vaktlagene og deres oppgaver, montering og innskytning av diverse nye våpen, 
inspeksjoner m. m. Det ble gjensyn med gammelt og nytt fra mitt opphold der året før. 
Nordahl Grieg på sin kant hilste på dem han ikke allerede kjente fra samværet på Island, og 
andre steder hvor veiene hadde krysset, enten det nå var i N. K. eller hjemme i Norge.  
Vi var fire mann i en liten binge av et rom. I ledige stunder, særlig før vi sovnet eller når 
været var for rusket ute, hadde vi det koselig i hver vår køye, og praten gikk. Skjegget tok til å 
vokse slik skikken var der på øya, og snart var vi akklimatisert, tok opp sjargongen som 
kunne måle seg med hvilken som helst annet lands militære sjargong hvor det gjaldt spesial-
gloser, bare at vår var Jan Mayensk.  
Endel av nykomlingene ble som vanlig lurt av øyas store spilloppmaker, Søren Richter, som 
var far til ryktet om gårdbrukeren på Jan Mayen og hans noe tilårskomne, men enda 
smellvakre døtre. Det var flere som trodde at denne historien hadde sin riktighet, særlig 
hvis de også hadde fått den bekreftet av sjefsmeteorologen Fritz Øien & Co. på 
"Metstasjonen".  
Tyske fly forstyrret oss mer eller mindre hver dag. Vi fryktet ikke så meget at de skulle treffe 
om de fant på å bombe eller skyte, men de ergret oss fordi alle måtte løpe til sine kanoner og 
mitraljøser hva en så enn holdt på med. Maten ble kald, og søvnen forstyrret.  



Av iver og ergrelse skjøt karene en granat eller en salve opp i skoddehavet. Det var ikke ofte 
vi hadde noen særlig sjanse. En og annen ubåt dukket opp i overflatestilling langt utenfor våre 
våpens rekkevidde, kanskje skulle de lade batterier, eller de hadde planer om å skaffe seg 
ferskvann fra øya.  
 
En dag inviterte jeg Nordahl Grieg på langtur til Syd-Jan Mayen, som virkelig er et 
eventyrland en sommerdag eller -natt. Klokken har jo liten betydning når solen skinner over 
tåken eller hyttetaket døgnet rundt.  
Vi startet over Mohnberget til Brielletårnet og Hvalrossbukta. Stoppet litt og studerte restene 
av de nederlandske hvalstasjoner fra 1630 årene, gravhaugen fra samme tidsrom, hvor 
hodeskallene ennå gliser innenfor grovt sammenføyde, men råtne kistebord.  
Vi gjorde oss til spesiell hobby på denne turen å telle skipsluker som var slengt på land 
sammen med andre vrakrester og drivtømmer. På denne vår vandring talte vi 27 slike luker, 
som sannsynligvis hadde sin triste historie å fortelle fra Murmansk-konvoyene, om skipenes 
fortvilte kamp med tyske fly og ubåter.  
Polarblomster, mest saksifraga, farget de forblåste sand- og lavaslettene. Til og med noen 
store velutviklede løvetann fant i et sted.  
Mens vi vandret slik langs strendene fortalte Nordahl Grieg om sitt opphold i Finnmark, sine 
kamerater i Alta bataljon, hvor han ekserserte i 1928 på Altagårdssletten. Han hørte til 
grensevakten i Sør-Varanger under krigen mellom Russland og Finnland 1939–40. Han 
fortalte om sine turer på vidda, bl. A. Fra Alta til Skoganvarre, Karasjok og Kautokeino, og 
meget annet ettersom det vi så på vår tur minte ham om landet hjemme. Oftest var det 
Finnmark han kom tilbake til, han hadde i seg en lengsel etter ensomme steder og den arktiske 
stillheten. Han snakket om en plan han hadde; han ville kjøpe seg en øy ute i Lyngenfjorden 
som heter Fugløy, der ville han slå seg til med sin kone og nyte sitt otium, når krigen og alt 
bråket etter den var forbi.  
Slik pratet vi oss fram, enkelte steder vasset vi i dyp mose, hvor reven hadde laget rene 
sauestier, andre ganger klatret vi i bratte, forrevne fjellsider hvor lava-utbruddene hadde laget 
de mest groteske formasjoner. Et månelandskap som vekslet med steinarten i alle slags farger, 
et teppe av aske, og spredte gresstuster her og der.  

 
Camp Helene i 1932 - 10 år før Nordahl Grieg og Hjelvik besøkte den. 
 
Helt til sydenden av øya kom vi ikke, men tok oss over til sydøstsiden hvor vi kokte kaffe og 
spiste i Camp Helena, en ussel liten fangsthytte som i sin tid hadde vært en pianokasse. Den 
var oppkalt etter kona til Alfred Øien fra Tromsø, en staut kar som hadde overvintret på Jan 
Mayen mange år før krigen. Vi skrev navnene våre på veggen som skikken er under slike 



forhold og vandret tilbake over Sydlagunen forbi Søyla.  
Ved Søyla finnes Jan Mayens mest kjente revehi, med huler og ganger i ur og lavastein på 
kryss og tvers innigjennom. Vi hadde ikke før stoppet, så dukket det opp et lite nøste av en 
blårevunge, som murret og kveste mens den slet og rev i en død stormåse som lå utenfor en av 
inngangene.  
En slik maskot hadde jeg ofte ønsket meg, og tok den i nakkeskinnet uten at den gjorde det 
minste forsøk på å stikke av. Den var neppe mer enn ti–tolv dager gammel og på størrelse 
med en noe eldre kattunge. Vi puttet den i ryggsekken og tok sluttspurten hjem til 
Hovedstasjonen, mens lille Mikkel kveste og kloret nede i sekken.  
Nordahl Grieg var sårbent og sliten etter denne lange turen på 18 timer, men i strålende 
humør. Han leste et av sine dikt ved frokostbordet, jeg husker ikke hvilket. Noe må ha 
inspirert ham, eller kanskje det var stuertens nybakte brød som smakte så storartet da vi kom 
hjem etter denne turen.  
Vesle Mikkel ble plassert i en kasse inne på vårt felles soverom. Sersjant Tyrihjell – en av de 
to andre som delte rom med oss – tok seg faderlig, eller snarere moderlig , av reveungen. Han 
hadde fire barn hjemme i Oslo og ingen skulle fortelle ham hva en slik liten pjokk skulle ha. 
En blanding av boksemelk, tomatsaft og rå kjøttslintrer ble servert på et fat i kassen til 
Mikkel.  
Den åt, men gneldret og snerret noe forferdelig og holdt ikke fred før Tyrihjell tok den opp i 
sengen og lot den krype inn i armhulen. Der fant den seg tilrette og i flere netter framover 
holdt den til i sengen til Tyrihjell, ellers var det ikke fred å få. Vi fisket smårøye nede i 
Nordlagunen til den, og det var ubegrenset hva den kunne legge i seg av all slags mat. 
Tomatsaft var den vill etter.  
Nordahl Grieg hadde mye moro av Mikkel, og var vel den som stelte mest med den en tid 
framover.  
 
Senere på sommeren havnet Mikkel som maskot ombord i marinefartøyet "Namsos" og ble 
kaptein Meyers personlige lugarkamerat. Den fulgte ham som en hund overalt ombord og satt 
på skulderen hans når han gikk i land.  
Oppe i bestikken hadde den også sin kasse, den pleide gjerne å sitte opp på kartbordet og se 
ut. En dag le dette dens skjebne, den skulle hoppe ned under slingring og havnet i 
styremaskinen. Da var den 9 måneder gammel og allerede berømt som maskot i hele den 
allierte nordatlanterhavsflåte. Det sies at kaptein Meyer var lite omgjengelig en tid etter 
blårevens endeligt.  
 
Nordahl Grieg fikk enda en revevenn på Jan Mayen denne sommeren, det var en voksen 
kvitrevtispe. Vi hadde en reserve radiostasjon oppe mellom knausene i Jakobsen-dalen, ifall 
de tyske flyene skulle gjøre kål på den vi hadde i hovedstasjonsområdet. Denne hytten fikk 
Nordahl Grieg bruke som sin dikterhule.  
Iblant ble luften litt for stinn av tobakksrøk og annet i vår lille "lugar" på Hovedstasjonen. 
Særlig etter en kraftig selkjøttmiddag med andre delikatesser, som også vesle Mikkel jafset i 
seg til maven sto som en tromme. Jeg kan da forstå Nordahl Grieg når han tok flukten til 
hytten i Jakobsen-dalen. Og ellers var det vel slik at han måtte ha fred til å dikte.  
Oppe i Jakobsen-dalen stelte Nordahl Grieg seg selv, og sørget for mat til den lille hvite 
revemor som bodde like ved.  
Vi hadde telefonlinje over stasjonsfjellet til hytten i Jakobsen-dalen, slik at nødvendige 
meldinger kunne nå fram. Ellers var det forbudt å ringe i utrengsmål. Alle samtaler kunne 
avlyttes av alle på linjen og disiplin på linjen var av beredskapsmessige grunner nødvendig.  
 



Det var en god halvtime å gå til hytten i Jakobsen-dalen, og i tåke, og det var det stadig, 
kunne turen dit bli svært lang. Når Nordahl Grieg diktet, som vi pleide å si, kunne han bli 
borte nesten en uke. En gang ringte han og inviterte meg opp til hytten, forøvrig var jo visitter 
tillatt uten formaliteter av noe slag.  
Han var i strålende humør da jeg kom inn i hytten. Noe større orden der enn nede i kåken vår 
var det neppe. Kanskje var det innholdet av gassmaskevesken som gjorde utslaget til vår 
fordel, for løse ark med notater var strødd omkring alle vegne.  
Nordahl Grieg viste meg den ære å lese opp noe han hadde skrevet, det gjaldt sjøfolkene i 
handelsmarinen, en del av diktet til kongen, og et par andre ting som han først ville gi fra seg 
etter krigen. Jeg hadde en uforglemmelig stund der jeg hadde slått meg til på hyttens eneste 
krakk. Nordahl Grieg leste mens han snart satt på køyekanten, snart reiste seg oppflammet av 
diktene. Han forklarte hvert eneste avsnitt eller nyanser og stundom bakgrunnen for å gjøre 
det klart at slik måtte det skrives.  
Noe stort mer enn en respektfull tilhører ventet han neppe at jeg skulle være, og noen 
meningsutveksling ble det ikke til. Jeg er redd for at en del av det jeg den gang hørte forsvant 
med ham og gassmaske-vesken over Berlin halvannet år etter.  
 
Mesteparten av maten på Jan Mayen var hermetikk. Brød bakte vi selv til hele øyas 
befolkning om da var ca. 35 mann. Poteter hadde vi frosne inne i en snøskavl. Blir potetene 
kokt frosne er de akkurat like fine. Ferskt kjøtt fikk vi opp med hver båt. Kjøttet ble også 
oppbevart i snøskavlen.  
Nordahl Grieg gikk så igang med å lage mat. Sultne var vi begge og jeg var gjest. Kaffekjelen 
og stekepannen ble slengt på ovnen og jeg fikk nå lære hvorledes polarlapskaus à la Nordahl 
Grieg ble til.  
En klatt smør, innholdet av en halv melkeboks, en boks corned beef, en ditto M & V (Meat 
and vegetables), to bokser sardiner i tomat og en med sild i olje, havnet etter tur og orden i 
stekepannen. Så holdt han massen i bevegelse ved å røre om med en skje. Nordahl Grieg 
fortalte at dette var en ypperlig oppskrift som han var kommet fram til under sitt opphold der i 
dalen og som spesielt utmerket seg ved sin lettvinthet. Snart hadde vi pannen på en trefjøl 
mellom oss på bordet, brød og smør var det der fra før. En tallerken, kniv og gaffel samt en 
kaffekopp uten hank var hele oppdekningen.  
Jeg overdriver ikke når jeg sier at lapskausen smakte storartet. Nordahl Grieg var i strålende 
humør og snakket om hvitreven som kom på besøk hver dag og fikk sin rasjon av det huset 
hadde å by på, og han spurte om nytt fra radioen.  
Etter måltidet fant han fram sin siste ukerasjon med snapsemikk, (ordet var innført til Jan 
Mayen av Søren Richter) en flaske Gordon Ginn. Med appelsinsaft og kaldt brevann, – for en 
herlig drikk. Denne tomannsfesten ble en av mine kjæreste minner fra Jan Mayen. Da jeg gikk 
satt revemor og ventet utenfor. Der kom resten av lapskausen vel med.  
 
I den lyse tid på året tok vi båtturer til nordenden av øya rundt Beerenberg. Dette fjellet på 
2277 meters høyde rett opp av havet lot seg ikke passere landverts. Vi hadde bare en liten 
jolle med plass til tre-fire mann – en skrøpelig farkost for Ishavet. Vi planla en slik inspeksjon 
for å se om noe kunne ha hendt der oppe på strendene ved Nordkapp.  
Nordahl Grieg ville være med. Hans over hundre kilo var ikke nettopp den ballast jollen vår 
likte, heller ikke hadde han større innsikt hvor det gjaldt påhengsmotorer. Men en triveligere 
følgesvenn kunne jeg ikke tenke meg, selv om han vel ville vært vanskelig stillet om noe 
uforutsett skulle hende og vi skulle bli nødt til å klatre tilbake over Beerenberg-fjellet.  
Vi satte kursen fra land ved Revesmuget og godt tilhavs for å unngå de stygge skavlene og 
brenningen rundt foten av Beerenberg og jøklene som hang truende nedefter. Beerenberg var 



en nifs nabo når veldige ras av snø, is og stein kom brølende ned fra den svimlende høyde og 
rakt i havet.  
Vi kom vel fram og landet i god orden på kuppelsteinstranden i Krossbukta. 500 m rett over 
hodet på oss hang kronprinsesse Märthas Bre, blå og stygg. Med jevne mellomrom kalvet 
uhyret med veldige brøl.  
Jeg var lite lysten på å ta noen sjanser her, men Nordahl Grieg dro ut tiden med å studere 
denne uhyggelige jettekroppen av en bre som hvert øyeblikk kunne slippe en ulykke over oss. 
I dype tanker stirret han oppover, hadde fingrene nede i gassmaske-vesken som om han ville 
ta opp blyant og papir. Men heldigvis rev han seg løs. Han sa: "Her er det fanken ingen grunn 
til å ha store tanker om seg selv!" Så gikk vi bortover i retning Hagerupshytta som sto ynkelig 
liten og forblåst, tjoret fast til store steiner med barduner i alle fire hjørnene.  
Vi hverken så eller fant noe av betydning. Været holdt seg, og vi kom hjem til tryggere 
forhold etter 12–14 timer, våte av sjøskvett og litt svimmel etter stirringen oppetter 
Beerenbergs endeløse flåg og breer.  
Om jeg ikke husker helt feil hadde stuerten, Martin Vidnes, en herlig alkemiddag ferdig til oss 
da vi hadde fått tørt tøy på. Ved bordet måtte vi ut med nytt fra "Nord-Jan". Det eneste nye 
var et veldig bilhjul til en 10 tonns vogn som var drevet iland der nord. Noen av karene hentet 
det senere. På Island fikk de kr. 500,– for hjulet, samme pris som på et fint blårevskinn 
dengang. Og siden er jeg kommet inn på reveskinn så er det vel trolig at pelsen til Nordahl 
Griegs blårevtispe havnet om halsen på en islandsk "Stulka", men ikke så lenge Nordahl 
Grieg var på Jan Mayen og holdt hånd om sin yndling.  
 
Et tilfelle av hypokondri eller muligens polarsyke var årsak til at vi fikk båt oppover etter 
knapt to måneder. Nordahl Grieg fulgte med tilbake etter sitt første besøk på "Øya i Ishavet". 
Diktet av samme navn skrev han ferdig under et senere besøk på Jan Mayen i desember 
samme år (1942). Han var da bare på øya sålenge båten lå deroppe. Det ble ikke noen 
behagelig tur, for nordatlanteren og ishavet er hustrig på denne årstid. Og det kan vel også ha 
preget hans dikt om Jan Mayen:  



Mørk står en øy av hav 
Ensom og kald og bar,  
Dette er Norges land.  
Dette er alt vi har.  
 
– – – 
– – – 
– – – 
– – – 
 
Her er vårt land: En øy. 
Blesten går strid og kald.
Drømmer kan ikke gro. 
Drepe er alt vi skal.  
 
Slik at en annen slekt 
åpen og varm og fri 
kan, mellom løv og korn,
slippe å bli som vi. 

Ishavet, juli 1942.  
 


